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 المللی می تواند برای زمان زیادی طول بکشد؟چرا رکود بین

با ادامه روند  هاعمیق و طوالنی شدن آن در حال افزایش است و این نگرانی ویژههبها در مورد رکود جهانی و نگرانی

 تری به خود خواهد گرفت.حرانیوضعیت بفعلی، 

 عکاس: نادیا شیرا کوهن )نیویورک تایمز( -2020مارچ  19میدان سنت پیتر، واتیکان، 

 دفتر لندن نشریه نیویورک تایمز پیتر اس گودمن. نویسنده:

 گذاری ایرانکانون نهادهای سرمایه میثم کرابی. مترجم:

گر گیر کرونا، دنیا با یک رکود اقتصادی ویرانبینی کرد که به دنبال ویروس همهتوان پیشاحتمال خیلی خوبی میبا 

گیرتر از تر و چشمبسیار بزرگ ،که رکود اقتصادی ناشی از پاندمی کروناها در مورد ایناکنون نگرانیرو خواهد بود. روبه

بسیار محتمل است که این مشکل به صورت بالقوه تمام سال آینده و حتی بعد از آن  - ، باشدرسیدآن چه در ابتدا به نظر می

ها برای مواجهه با این بیماری و جلوگیری از شیوع رو به افزایش است. طبیعی است که دولت  -الشعاع قرار دهدرا تحت

المللی خود باشند. ترس عمومی امالت بینهای وسیعی در تجارت و تعالمللی، مجبور به اعمال محدودیتبیشتر آن در سطح بین

یف اقتصاد مبتنی بر عای در مفهوم فضای عمومی گذاشته و به شدت باعث تضتأثیر قابل مالحظه ،ناشی از این ویروس
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 خواهد گردید. کننده مصرف

ها یک موقعیت اورژانسی برای بهداشت عمومی است. تا زمانی که تعامل بین انسان ،پاندمی کرونا، پیش از همه چیز

بینی سازی را در پیش بگیرند و حتی قابل پیشتوانند مسیر عادیالمللی نمیهای ملی و بینهمچنان خطرناک باشد، تجارت

از بعد روانی، بعد از مهار قطعی د گشت. حتی ممکن است ناست که به احتمال زیاد هرگز به وضعیت گذشته باز نخواه

های کنسرت، تئاتر و سینما داشته های شلوغ و سالنها تمایل کمتری به حضور در تجمعاتی مانند رستورانویروس نیز، انسان

 باشند. 

چنان آن ،این تهدید را به همراه خواهد داشت که زخم ناشی از این اتفاق بر اقتصاد کشورها ،هاناگهانی تجارتتوقف 

ها متمادی به طول بیانجامد. ضرر و زیان ناشی از کرونا برای برخی شرکت یهاعمیق و ماندگار باشد که بهبود آن برای سال

آمیز های مالی فاجعهبه تنهایی قابلیت ایجاد بحران ،همین امر واشباع رسانده است میزان بدهی آنان را به حد  ،تا همین لحظه نیز

 را دارد. 

 )نیویورک تایمز( عکاس: ساموئل آراندا – 2020مارچ  30صف تهیه کوپن غذا در شهر بارسلون، اسپانیا، 
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شرکت بزرگ بورس ایاالت  500رو است. شاخص سهام انعکاس روشنی از اتفاق پیش ،بازارهای بورس اوراق بهادار

بینی وضعیت بدتری برای و علت آن پیش بیش از چهار درصد سقوط کرد ،ابتدای هفته گذشته و تنها در یک روزمتحده در 

آخرین باری که اتفاق مشابهی در شاخص  ،اشد که بدانیدبگذاران بزرگ بود. شاید جالب آینده این سهام توسط سرمایه

بود که  2008سال   مربوط به بحران اقتصادی ،شرکت بزرگ بورس ایاالت متحده( پیش آمده بود 500) S&P-500سهام 

 درصد کاهش مواجه بود.  5/12ماهه با در بدترین روزهای خود در اکتبر همان سال و در بازه زمانی یک

ی شبیه یک مانور است. آن چه در مقابل ما  ،2008بحران مایل سال " ز  که با آن مواجهیم چی 
ی
در مقابل اتفاق

تر شود، سال اخی  است. اگرچه اگر زمان این پاندیم طوالنز  100بحران اقتصادی ترین قرار گرفته است بزرگ

  1های مایل تاری    خ خواهد شد."مطمئنا تبدیل به مادر همه بحران

تر باشد. این کشورها عالوه برخود پاندمی کرونا توسعه وحشتناکرسد اوضاع به ویژه در کشورهای درحالبه نظر می

ها گذاریبا حجم باالیی از فرار سرمایه ،روکنند، در سال پیشپزشکی که با آن دست و پنجه نرم می و مشکل کمبود امکانات

غذایی و سوختی  از این کشورها، افت شدید نرخ برابری ارزی، اجبار شهروندان به پرداخت هزینه بیشتر برای تهیه مایحتاج

ها تواند باعث ورشکستگی دولتاهند بود که به راحتی می)به خصوص انواع وارداتی( و بسیاری موارد دیگر، مواجه خو

 شود. 

. رکود اقتصادی با گذاران به طور کامل ناامید نشوندسرمایهشود میجود دارد که باعث نیز و سناریوهای دیگری البته

توان رکود امسال را به عنوان یک ریکاوری اقتصادی جدی ن صورت می. در ایوجود دردناک بودن، کوتاه مدت باشد

کن شدن ویروس، اما با ریشهزدگی جدی فرو خواهد رفت. اقتصاد جهانی در یک سکون و یخدرنظر گرفت. منطقی است که 

خواهد گشت. پروازها برای انجام ازر خود و بازارها برگردند و زندگی به حالت عادی بتوانند به محل کامردم به تدریج می

ها با شروع به انجام سفارشات ذخیره کارخانهامور موقت و سپری کردن تعطیالت کوتاه مدت از سرگرفته خواهد شد و 

 اندازی خواهند شد. دوباره راه ،شده و انجام نگرفته در این مدت

                                                           
ز کتاب "این بار متفاوت است"  -1  کنت اس روگوف، اقتصاددان دانشگاه هاروارد و ییک از مؤلفی 
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تواند قطعا بگوید چه زمانی این اتفاق نمیکس که البته هیچ–که ویروس مهار شود با تمام این اوصاف، حتی بعد از این

 ،با دنیایی مواجه خواهیم بود که از شوک ناشی از این اتفاق نای حرکت نخواهد داشت و همین موضوع -خواهد افتاد

ورشکستگی  د داشت.های اجتماعی جدی به دنبال خواهریکاوری مجدد را بسیار مشکل خواهد کرد. بیکاری گسترده هزینه

ترین سطح خواهد گذاری را به پایینها را به شدت در موضع ضعف قرار خواهد داد و نوآوری و سرمایهایع آنگسترده صن

 رساند. 

پذیر خواهند ماند و این موضوع باعث خواهد شد که مستعد پذیر و غیرریسکها همچنان آشفته، تحریکخانواده

ها یا حتی به ممکن است تا سال ،ها از یکدیگرگرفتن انسان های غیرضروری گردند. فاصلهی از هزینهجویی و فرارصرفه

سوم اقتصاد دنیا بر اساس -صورت نامحدود تبدیل به عادت رایج گردد. بر اساس آمار، در حال حاضر بیش از دو

ها شکل گرفته است. در صورتی که این اضطراب در میان جوامع نهادینه شود و مردم تمایلی به هزینه کردن کنندهمصرف

این  -ها هوشیاری خود در مقابل بازگشت اپیدمی کرونا را حفظ نماینداین که احتماال باید تا سالبه ویژه –نداشته باشند 

 )نیویورک تایمز( عکاس: آندریو تستا – 2020مارچ  27میدان ترافالگار لندن، انگلستان، 
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 بخش از اقتصاد با مشکل جدی مواجه خواهد شد. 

ها به عقب بازگشته قدر با موارد جدیدی مواجه خواهد شد که گونی قرنهای آنی علم روانشنایس آن"در سال

اند. بهبودی به کندی اتفاق خواهد افتاد و الگوهای رفتاری خاص و تجربه کردهاست. مردم یک شوک واقیع را 

 2ها طول خواهد کشید، اگر قبول کنیم که دائیم نباشد."جدیدی شکل خواهد گرفت. این بهبودی سال

ها نفر از مزایای های زندگی شده است. میلیونهای اخیر، تأثیر به سزایی در باالرفتن هزینهقیمت سهام در سالافزایش 

قسمت های ثروتمند زیادی وجود دارند که کنند و این در حالی است که خانوادهبیمه بیکاری در کشور آمریکا استفاده می

 2008های پس از رکود سال در سال هاکنند. آمریکاییای از سرمایه کشور را به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت میعمده

اند. ترس و عدم اعتماد باعث شده که افراد کمتر به دنبال دریافت اندازهای خود را افزایش دادهبه شکل چشمگیری پس

ت دوباره پیش بیاید. به همان میزان که از دست دادن درآمد حاصل از کارکردن تسهیالت بانکی باشند. این اتفاق ممکن اس

 ها نیز بسیار دردآور است. وحشتناک است، پایین آمدن ارزش دارایی

                                                           
 لومبارد لندن-اس-گذاری نی دوماس، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقات رسمایه چارلز  - 2

 یویورک تایمز(ن) عکاس: جولیا مارچی – 2020مارچ  17ترافیک و ساعات شلوغی دوباره به پکن پایتخت چین بازگشته است، 
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ترین اقتصاد دنیا در سراشیبی رکود قرار دارد. اروپا نیز با همین مشکل مواجه است. به ایاالت متحده به عنوان بزرگ

جنوبی، سنگاپور، برزیل، آرژانتین و مکزیک نیز سرنوشت بهتری قتصادهای مهمی مانند کانادا، ژاپن، کرهاحتمال فراوان ا

رشد بیش ، احتمال ضعیفیبه نخواهند داشت. بر اساس تحقیقات انجام شده، کشور چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، 

 از دو درصد در سال جاری را تجربه خواهد کرد. 

کننده تواند نقش بیمهسازی میکه جهانی کنندهای اقتصادی این ایده را مطرح میهای متمادی، بخشی از یافتهبرای سال

انی که اقتصاد برخی از کشورها درحال رشد باشد، را برای جلوگیری از یک فاجعه اقتصادی ایفا نماید. در این حالت تا زم

 تر در گرداب رکود گردد. تواند مانع غرق شدن کشورهای ضعیفمی

اتفاق افتاد، عمال غیرعملی بودن این تئوری را نشان داد. رکود فعلی به  2008المللی که در سال بحران اقتصادی بین

امنیت کافی گذاشت. یک فاجعه جهانی که در آن هیچ پناهگاهی از تر را به نمایش خواهد وضوح یک سناریوی وحشتناک

 برخوردار نخواهد بود.

 )نیویورک تایمز( متیو ابوتعکاس:  – 2020مارچ  26، گاه و خانه اپرای سیدنی، استرالیابندر
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گیری در کشور چین، تصور اقتصاددانان این بود که این موضوع به عنوان یک های همهدر هنگام بروز اولین نشانه

های رفت در بدترین شرایط تنها شرکتشد. با تعطیلی گسترده چین، انتظار میتهدید اساسی برای اقتصاد این کشور دیده می

دیدند ای از مشتریان خود را از دست رفته میرز که برای مدتی بخش عمدهجنرال موتو وتولیدکننده بزرگ دنیا مانند اپل 

کردند، تر که بخشی از مواد و تجهیزات اولیه خود را از چین وارد میهای کوچکمتضرر شوند. در همین زمان شرکت

 کنندگانی را بیابند. برآن شدند تا در جاهای دیگری از دنیا تأمین

های اروپایی هدید کارخانهتد و با ورود پاندمی به ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی، عمال دامنه این اما این پایان ماجرا نبو

کردن تجارت با این کشورها که عمال جزئی از زندگی های ناکارآمد دولت آمریکا در متوقفرا نیز دربرگرفت. سیاست

 ز نمود. مدرن این کشور شده بود، پای ویروس را به قاره آمریکا نیز با

ترین نکته در هر کشوری مهم کنیم شاهد این هستیم که"اکنون، هرجانی از دنیا که به مبحث اقتصاد نگاه یم

ز ب ه تامی  ز نیازهای داخیل شده است و عمال زنجی  ز محدود به تامی  الملیل اهمیت خود ار از دست داده است. این ی 

  3موضوع بسیار نگران کننده است."

                                                           
، مدیرعامل خدمات رسمایهاینس مک - 3

ز
 گذاری آکسفورد اکونومیک لندنق

 )نیویورک تایمز( عکاس: ویکتور جی بلو – 2020مارچ  28محله دامبو در بروکلین، ایاالت متحده، 



 
8 

دهد اقتصاد جهانی، امسال به صورت ضعیف و مرزی تا پایان ماه ژوئن تحقیقات شرکت آکسفورد اکونومیک نشان می

فی به شدت معتقد است که این دیدگاه خود ادامه خواهد داد و بعد از آن رو به بهبود خواهد رفت. اما اینس مک مسیربه 

 باید مورد تجدیدنظر جدی قرار بگیرد. 

پایی های آمریکا و کشورهای اروها و دولتهای تضمین شده که توسط بانکضمانت اعتباری و وامهزاران میلیارد دالر 

ددانان زریق شده است ممکن است باعث عبور از این بحران در کشورهای پیشرفته اقتصادی گردد. اقتصاکه به صنعت ت

ها گردد و اطمینان دهد که کارگرانی که فعال تواند مانع از بین رفتن بسیاری از مشاغل و تجارتمعتقدند که این اتفاق می

 زمره زندگی خود باشند. های رواند قادر به پرداخت هزینهاز مشاغل خود خارج شده

زده شده است، به زودی  pause"من معتقدم که این بحران موقتی است. در واقع برای مدت کوتایه دکمه 

وع زده خواهد شد و دستگاه مجددا راه  4اندازی خواهد شد."دوباره دکمه رسر

های اقتصادی معمولی، ر شوکها دارد. ددولتهای حمایتی اما این موضوع وابستگی جدی به اثبات اثربخشی بسته

کند. اما در حال حاضر با پدیده جدیدی مواجهیم دولت برای تشویق مردم به خارج شدن از منزل و خرج کردن، هزینه می

 بمانند.  که دولت مجبور است از مردم بخواهد تا برای حفظ سالمت خود در خانه

ی شدن این بحران طوالنز  تمال تخریب بیشیی ظرفیت تولید وجود خواهد تر شود، اح"هرچه مدت زمان سیر

 5داشت. در این حالت ماهیت بحران از موقتی به ماندگار تبدیل خواهد شد."

درصد 40های مستقیم خارجی در سال جاری تا گذاریبر اساس خروجی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، سرمایه

 کاهش پیدا خواهد کرد. 

ان ناپذیری وارد خواهد شبکه "این آسیب در صورت تداوم به ز صدمات جیر ه تأمی   تولید و زنجی 
های جهانز

کرد. به احتمال زیاد در حدود دو تا سه سال طول خواهد کشید تا اکیر اقتصادهای دنیا به وضعیت قبل از بحران 

 6بازگردند."

                                                           
 ماری اوونز تامسون، اقتصاددان ارشد مؤسسه مدیریت ثروت ایندوسوئز ژنو - 5و  4 

 
 سازمان ملل متحدگذاری و تحقیقات اقتصادی مدیر بدنه رسمایهجیمز ژان،  - 6
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های خارجی در حال ترک میدان تجارت تنها سرمایهکشند. نهکشورهای در حال توسعه عواقب شدیدتری را انتظار می

تهدیدی جدی برای کشورهایی مانند  -به ویژه نفت–در این کشورها هستند، بلکه افت شدید قیمت کاالهای صادراتی 

چنین روند نزولی اقتصاد چین به وضوح بر اقتصاد کشورهای تأمین کننده قطعات و باشد. هممکزیک، شیلی و نیجریه می

 جنوبی تأثیر منفی خواهد گذاشت. های چینی از اندونزی تا کرهخدمات برای شرکت

سازمان ملل متحد منتشر گردید، کشورهای توسعه  المللی پولصندوق بینیر توسط های اخبر اساس گزارشی که در هفته

قادر باشند. در شرایط عادی این کشورها میلیارد دالر اقساط تسهیالت می2700یافته تا پایان سال موظف به پرداخت حدود 

های خود را تمدید پول باالتر، واماما شرایط جدید باعث شده تا با قبول نرخ برگشت  ؛بازپرداخت بدهی خود بودند به

بر همین اساس و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این صندوق مقرر گردید تا جهت کمک به این کشورها، مبلغ  نمایند.

میلیارد دالر توسط این صندوق وام بالعوض در اختیار این کشورها قرار گیرد. همچنین با هماهنگی با برخی از صاحبان 1000

میلیارد دالر نیز بابت هزینه بهبود سرانه 500میلیارد دالر از این مبلغ نیز به ایشان بخشیده شد. در نهایت 1000الت این تسهی
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 میلیارد دالر بدهی عمال مرتفع گردد. 2700میلیارد دالر از این 2500سالمت در اختیار این کشورها قرار گرفت تا 

"هراس اصیل ما در مورد کشورهای درحال توسعه این است که شوک اقتصادی نایسر از این اتفاقات، پیش از 

ز پایداری آنان گردد منجر به نابودی این کشورها شود." ز رفیی  7آن که شوک بهداشتی باعث از بی 

ترین حالت، مشکل در حال برطرف شدن است. چین به شکل جدی مشکل را پشت سر گذاشته و هرچند در خوشبینانه 

های چینی در روزهای آینده، عمال به تدریج، اما در حال بازگشت به سرکارها است. در صورت بازگشت فعاالنه کارخانه

باشند نیز دوباره جان خواهند گرفت. ولیه برای این بازار میکشورهای زیادی که به نوعی تأمین کننده مواد و تجهیزات ا

 های کامپیوتری، معادن مس در زامبیا و سویای تولید شده در آرژانتین از این جمله هستند. تایوان به عنوان تولیدکننده تراشه

ی از تجارت دنیا اکنندگان چینی به تنهایی در بخش عمدهتوان از این نکته گذشت که اگرچه مصرفالبته نمی

تأثیرگذارند، اما چین به تنهایی نخواهد توانست متضمن بهبودی اقتصاد جهانی باشد. تا زمانی که آمریکا همچنان درگیر این 
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المللی خود را انجام دهد و رکود اقتصادی اروپا را های بینتواند بازپرداخت وامویروس مخرب است، آفریقای جنوبی نمی

 تهای بازار جهانی برای کاالی چینی هم محدود خواهد بود. دربرگرفته است؛ اش

"اگر کاالی چیتز دوباره به بازار تولید برگردد، دقیقا چه کسانز خریدار این کاال خواهند بود؟ چگونه ممکن 

 8مدت از این پاندیم آسیب نبیند؟"است رشد جهانز در طوالنز 
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